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Inledning
Stockholms Stadsmission är en ideell förening som arbetar för att göra samhället mänskligare för alla.
Vi kliver in där det offentligas resurser och insatser inte räcker till och anpassar verksamheten utifrån
de behov som finns i samhället, både akuta och långsiktiga.

Syfte
Stockholms Stadsmission arbetar med att utveckla verksamheten för att uppnå minsta möjliga
miljöpåverkan på omgivningen.
Verksamheten ska vara miljödiplomerad (Stockholms Stadsmission har sedan 2009 Miljödiplom enligt
Svensk Miljöbas) och använda sig utav mätbara miljömål samt handlingsplaner som redovisas för
styrelsen samt svara mot förbättringsområden nedan.

Miljöpolicy
För att nå målet om att vara en ideell samhällsförbättrare behöver vi värna om miljön och sträva mot
FN’s globala mål för hållbar utveckling. I våra verksamheter strävar vi efter att ständigt förbättra
miljöarbetet och att förebygga utsläpp genom:
•

att öka vår kunskap inom miljöområdet samt förmedla dessa kunskaper både internt i
organisationen och externt till våra samarbetspartners, deltagare och kunder.

•

att integrera miljöarbetet i det dagliga arbetet så att hänsyn till miljön tas vid varje beslut

•

att i första hand välja second hand eller överskottsprodukter för att därefter välja tjänster och
produkter från företag med en egen aktiv strävan för ett hållbart samhälle. Det vill säga de som
säljer miljömärkta, etiskt märkta och/eller rättvisemärkta varor och tjänster.

•

att minska användningen av förbruknings/kontorsmaterial och eftersträva att reparera och
återanvända i största möjliga utsträckning.

•

att minska användningen av fossila drivmedel vid tjänsteresor, leveranser, bud och
medarbetarnas transporter till och från arbetsplatsen. Att på sikt övergå till färdsätt med
förnyelsebara bränsleslag.

•

att öka andelen sorterat avfall och minska den totala mängden avfall. Farligt avfall hanteras så att
risken för negativ miljöpåverkan minimeras.

•

att ständigt utveckla våra insamlingssystem för överskottsprodukter så som textilier och livsmedel.

•

att skapa möjlighet till hållbar konsumtion och upplysa konsumenter om hållbara val i våra sociala
företag.

•

att kontinuerligt sträva efter att minska vår energiförbrukning.

•

att lagstiftning är vårt lägsta krav som utgångspunkt för framtida förbättringar.

Marika Markovits
Direktor
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